
Referat fra Generalforsamling i Balle Valgmenighed  
Onsdag d. 14. marts 2018 i Balle Forsamlingshus 
 
Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer 
2. Beretning til godkendelse 
3. Regnskabsaflæggelse til godkendelse 
4. Indkomne forslag 
5. Valg af bestyrelse og suppleanter 
6. Valg af revisor 
7.  Eventuelt 

 
Referat: 

1. Valg af ordstyrer. 
Bestyrelsen vil gerne foreslå Astrid Christensen som ordstyrer. Hun modtager valget. 
Generalforsamlingen er lovlig indvarslet. 

2. Beretning til godkendelse. 
Else fremlægger formandens beretning.  
Beretningen lægger op til, at deltagerne ved Generalforsamlingen tilkendegiver deres 
holdning til enkelte spørgsmål.  
-Ved arrangementer på Engelsholm betales billetten hovedsageligt over nettet, men 
det er stadig muligt at møde op og betale indgangsbillet til Else, der står ved døren.  
-Hvad er deltagernes holdning til de studerendes betaling af kontingent? Uffe 
varetager ind- og udmeldelse samt kontakt til de unge, der studerer.  
-Hvad er deltagernes holdning til, at man evt. skal betale et lille beløb, hvis man selv 
passer familiens gravsted? Nye gravsteder skal betale et beløb for denne ydelse fra 
2019.  
-Der spørges til evt. søgning af fondsmidler i fremtiden. Bestyrelsen arbejder videre 
med søgning af fondsmidler til evt. fremtidige projekter.  
-Formandens beretningen er godkendt. 

3. Regnskabsaflæggelse til godkendelse 
Kassereren Niels Palmelund Poulsen fremlægger regnskabet for Balle Valgmenighed 
og uddyber udvalgte punkter.  
-Send gerne ændringer i adresser mm. til kassereren Niels, da Valgmenigheden 
herved kan spare administrationsomkostninger hos revisionsfirmaet.  
-Regnskabet er godkendt. 

4. Indkomne forslag 
Der er ingen indkomne forslag. 

5. Valg af bestyrelse og suppleanter.  
-Anne Kirstine, Helga, Kaj og Henriette fratræder bestyrelsen og modtager ikke 
genvalg.  
-Både bestyrelsen og deltagere i generalforsamlingen drøfter muligheden for, at der i 
fremtiden vælges 5 medlemmer fremfor 7, hvis der ikke kan findes medlemmer, der 
ønsker at deltage i bestyrelsesarbejdet. Hvis dette bliver nødvendigt, skal der laves 
vedtægtsændringer, der skal godkendes til en generalforsamling.  



-Kirsten Svane, Lykke Bendixen, Astrid Christensen og Mette Kramer er valgt. Dvs. 
der er fortsat 7 valgte medlemmer af Balle Valgmenighed. 
-De to valgte suppleanter er:  

1. suppleant: Inga Roldskov. 
2. suppleant: Maibritt V. Iversen  

6. Valg af revisor.  
-Astrid Christensen fratræder som revisor. Anne Kirstine Iversen er valgt som revisor. 

7. Eventuelt.  
-Vi skal være opmærksom på indeklimaet i kirken.  
-Der er årsmøde på Vallekilde d. 2.-3. juni 2018.  
-Karin fratræder som organist, da hun flytter til Åbenrå til sommer.  
-Der er udflugt d. 23. maj til Clay museet i Middelfart og Kirsten Hindhedes galleri.  


